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Persbericht 
 

QuickScan en verbeteragenda gemeente Epe 
 

 

Waar staan we nu, wat gaat er gebeuren en wat moet er 

gebeuren? 

 

In maart dit jaar behoorde Gemeentebelangen Epe ook tot de meerderheid van de 

gemeenteraad, die een QuickScan wilde. Deze QuickScan is een zelfonderzoek, een 

inventarisatie wat met name de inwoners vinden van de bestuurscultuur in onze gemeente. 

Maar ook hoe zien de ambtenaren en het college bijvoorbeeld de gemeenteraadsleden.   

De aanleiding was het ontslag van een wethouder behorende bij de grootste partij in onze 

gemeente, die trouwens ook de coalitie overeenkomst heeft opgesteld. Voor de goede orde wij 

als Gemeentebelangen Epe behoren ook tot de coalitie. Na het ontslag volgt een aanstelling 

van een andere wethouder want de portefeuilles konden niet worden overgedragen aan de 

zittenblijvende wethouders. Nu deze wethouder ook zijn ontslag heeft ingediend kunnen de 

portefeuilles wel worden overgedragen aan de reeds aanwezige wethouders.  

Behalve Gemeentebelangen Epe vind de rest van de coalitie dat er veel zaken goed gaan maar 

dat er wel een verbeteragenda opgesteld dient te worden voor die dingen die niet goed gaan. 

De oppositie vind dat het totale bestuur een schop onder de kont moet krijgen en wijst naar de 

burgemeester die hier eigenlijk buitenstaat.    

De QuickScan geeft aan dat er weinig vertrouwen is in de gemeenteraad door zowel het 

college als door de ambtenaren. Wij vinden dat de verbeteragenda zich in eerste instantie 

moet richten op het herstel in het hier bovengenoemde vertrouwen.  

De QuickScan is gedaan door 2% van de inwoners. Door een zwijgende meerderheid van 98% van de 

inwoners vinden wij dit een  reden om de QuickScan voor de inwoners als niet representatief te 

bestempelen. Frappant hierbij is dat wij als Gemeentebelangen als enige coalitie partner op deze 

manier naar deze cijfers hebben gekeken.  

 

 

 



 
 

 

 

Wat zeker in de verbeteragenda moet komen te staan is het niet meer aannemen van een arrogante 

houding door het gemeentebestuur en dit op verschillende afdelingen. Het schuiven van een raadslid 

naar wethouders positie en weer terug wekt het vermoeden dat dit met voorbedachten rade is gedaan.  

 

Wij als Gemeentebelangen Epe zien dit alles met lede ogen aan als éénmansfractie.  
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Gemeentebelangen Epe 

Jan van Limburg – Raadslid en fractievoorzitter 

06 5151 9567 

gjjvanlimburg@epe.nl 


